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Etelä-Keuruun
kyläkierroksen
maisemia ja tunnelmia.
(Kuvat: Kirsi Heiskanen)

Tervehdys, Kyläluudan lukijat!
Ennätyslämmin ja lähes lumeton talvi teki tepposet kylämme vuosittaiselle päätapahtumalle 24tunnin hiihdolle, joka jouduttiin peruuttamaan. Mainion tapahtuman peruuntuminen ja talkootyön
tuloksena saamatta jäänyt tulo kirpaisi, mutta yritetään ensi talvena jälleen 10-vuotis hiihdon
merkeissä.
Perinteistä Kevättapahtumaa Pohjoislahden ala-asteella vietetään yhden välivuoden jälkeen toukokuun 24. päivä, joka järjestetään nyt toisen kerran laajennettuna peräkontti- ja kirppistapahtumalla. Tästä tarkempi ilmoitus tässä numerossa.
Kyläyhdistyksemme talkooaktiivit osallistuvat heinäkuussa Keuruun Markkinoiden yövalvontaan
20 henkilön voimin ja elokuun alussa Neste-rallin Jukojärven erikoiskokeelle yhdessä Pohjoisjärven riistamiesten kanssa 30 järjestyksenvalvojan joukolla. Näihin talkoisiin toivotaan vielä lisää
vapaaehtoisia mukaan, sillä niistä saatavat palkkiot ovat merkityksellisiä ja toimintaamme tukevia.
Toimintavuoteen sisältyy myös suosittu, neljännen kerran järjestettävä kyläyhdistyksen ja Pohjoislahden Ns:n yhteinen sikajuhla elokuun 23. päivä Männistöllä ja niinikään toivottu laivaristeily
loka/marraskuulla Tallinaan. Viime syksyn risteilylle osallistui 52 henkilöä. Loppuvuodesta lauletaan kylillä Joululauluja ja järjestetään ala-asteen kanssa Joulu- ja hirvikeittomyyjäiset.
Merkittävän menestyksen toiminnallaan saavuttanut Kylävoimaa-hanke Kirsi Heiskasen vetämänä
päättyy tulevana syksynä. Jotta Keuruun kylien hyvä yhteistyö hankkeen aikana saisi jatkoa, on
aikomuksenä perustaa yhteinen kyläparlamentti, joka toimisi jakossa kylien yhteisenä foorumina
kylien etuja ajavana tahona, niin kaupunkiin kuin tarvittaessa muihinkin vaikuttajiin päin.
Edellä mainitun Kylävoimaa-hankkeen ansiota on myös Vesurin rahoittama Ns. Männistön ja viereisen urheilukentän kunnostushanke nyt tulevan kesän aikana, toivonkin kyläyhdistyksemme väen
osallistuvan hankkeeseen liittyvän talkootyön kartuttamiseen ja näin tukevan historiallisen talon
kunnon ja toiminnan turvaamista.
Kohta kaksi vuotta vireillä ollut Pohjoisjärven osa-yleiskaavan laadinta tulee kevään ja kesän taitteessa luonnosvaiheeseen ja kesän aikana julkisesti nähtäville. Tässä kaavaehdotuksessa on 80
vakituisen asumisen tonttia, joista noin kolmannes omarantaisia. Tämä kaava on tarkoitus saada
valtuuston käsittelyyn ja vahvistettavaksi tämän vuoden aikana. Tämä tulee olemaan mainio
piristysruiske Etelä-Keuruulle, mutta tulee vaatimaan kyläyhdistyksen voimakasta panostusta kylän
vetovoimaisuuden ylläpitämisessä ja markkinoinnissa.
Kyläluuta-lehti kaipaa kirjoittajia, muistelijoita ja tarinoita kylämme alueelta, jos tunnet paloa
asiaan, niin ota yhteys Saarisen Ristoon tai allekirjoittaneeseen, niin mietitään asiaa.
Kyläluuta-lehti on ollut jo luettavissa myös netin kautta missä tahansa ja jatkossa netin ja sähköpostin osuus tulee kyläyhdistyksen tiedottamisessa kasvamaan, siksi tarvitsemme mahdollisimman
paljon sähköpostiosoitteita teiltä, niitä voi lähettää Kyläluudan s-postiosoitteeseen. On myös hyvä
kanava olla mukana kylämme arjessa ja juhlassa Facebookin kautta. Sivuille pääsee hakusanalla
Etelä-Keuruun kyläyhdistys.
Tämän lehden välissä on kyläyhdistyksen jäsenmaksu-pankkisiirtolomake, tämän 8 euron
talouskohtaisen maksun suorittamisesta lausun suuren kiitoksen jo etukäteen!
Hyvää ja aurinkoista kesää!
Tuomo Kivinen
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja, puh. 050 495 5285
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com • http://www.keuruunkylat.fi/kylat/etela-keuruu

Kyläturistit etelänmatkalla !
Eivätpä järjestäjät, kylien aktiivit ja Kylävoimaa-projektinvetäjä ikipäivänä arvanneet kyläkierroksia
alkuvuodesta 2014 suunnitellessaan, miten hurjan suosion eri puolille Keuruun kyliä keväällä suunnatut bussiretket saavatkaan! Reissuihin varatut viisi linja-autoa olivat aina viimeistä penkkiään
myöten täynnä. Ja jonoonkin jäi odottamaan kymmeniä…
Keskiviikkoiltana 9.4.2014 kyläkierrosbussi käänsi nokkansa kohti Etelä-Keuruuta tarkoituksena tutustuttaa viisikymmentä kyläturistia seudun syvimpään olemukseen vuoroin pikitien nro 58 vasemmalla ja oikealla puolella. Valtatieltä poikkeamalla nimittäin näkee ja kuulee mehukkaita ja mielenkiintoisia juttuja, varsinkin asiantuntevien kyläoppaiden tarttuessa mikrofooniin! Laajalle levittäytynyt
Etelä-Keuruun kyläalue kurottaa kohti Mänttää kuin rypäleterttu, kanta kiinni Keuruun taajamassa,
kylät herkullisina rypäleinä rangan molemmin puolin. Seudulla majaansa pitää noin 500 asukasta ja
vapaa-ajan asukkaita on toinen tai jopa kolmas mokoma. Täällä naapuri on samaan aikaan lähellä
ja tarpeeksi kaukana. Lähes kaikki tuntevat toisensa, vaikka välissä kasvaisikin muutama näre.
Kaavoitettu on ja uusia talojakin rakennettu, toisaalta osa suvuista on asuttanut maitaan jo satoja
vuosia. Näillä seuduilla voit kuulla vilkkaan puheensorinan lisäksi ammumista, hirnumista, alpakoiden yninää ja possun röhkimistäkin. Yrityksiä eri toimialoilta on seudulla peräti puolensataa!
Pikitie jää puiden ja pensaiden taakse, kun intoutuu ennakkoluulottomasti seikkailemaan mutkaisia
pikkuteitä metsiköiden väliin. Siellä täällä näkyy taloja ja läikkyy rantaa. Etelä-Keuruun kyläalueella piisaa korkeita harjanteita. Metsärinteet ovat täynnänsä kirkasvetisiä lähteitä, joten retkeilijää
ei pääse jano yllättämään - luonnossa voi hörpätä kirkasta paikassa jos toisessakin. Laaja kyläalue
kätkee syliinsä niin veikeitä kuin hurjiakin tarinoita Riitalahden kahakasta Roosinpohjan äkäiseen
sonniin. Kaunista luontoa pääsee aistimaan esimerkiksi hyytävän syvästä Huhkojärvestä korkealle
kurottavaan Lintusyrjänharjuun ja äimistelemistä piisaa myös järkälemäisissä Hartikankivissä. Jos
et ole koskaan tuntenut olevasi pikkainen kikkare, niin hakeudupa niiden viereen seisoskelemaan…
Kylien maalaismaisemat peltoalueineen ja pihapiirineen hivelevät silmää, järven pinta välkkyy
rantapuiden lomasta. Ihan kuin olisi vanhassa kunnon Suomi-filmissä! Entä ketäpä ei kiinnostaisi
tarinat kaveruksista nimeltään Gallen-Kallela ja Serlachius sekä mielikuva tilan puutarhassa loikovasta miss euroopasta? Perinteisestä talkoohengestä ja useista kylän yhteisistä tapahtumista viestivät kauniit ja hyvin pidetyt rakennukset Männistö ja Harjulinna sekä perinteikkäät Nikolaintalo ja
Häkki-Liukko kulttuurihistoriallisine ympäristöineen. Näitä kyläseutuja ovat kautta aikojen asuttaneet ahkerat ja osaavat asukkaat sekä monipuoliset kädentaitajat ja taiteilijat! Kalaisat järvet kutsuvat kaloja narraamaan ja taimenpuroja kunnostetaan talkoilla, luonto kutsuu retkeilijöitä, kalastajia
ja metsästäjiä kuten erästä Kekkosen Urhoakin aikoinaan... Mikäs täällä ollessa, kun on kaikkea
mitä ihminen viihtyäkseen tarvitsee?
Makkaraa, pannaria, mehua, kahvia ja pullaa – eipä tullut etelänmatkalaisille nälkäkään, kun kylän
yhdistykset pitivät meitä yhteisvoimin hyvänä koko nelituntisen kyläkierroksen ajan.. Välillä
jalkauduttiin bussista ulos, sitten taas istuttiin penkille kuuntelemaan oppaita ja katselemaan ohitse
lipuvia maisemia. On se vaan kuulkaas niin, että kylien kiertely kannattaa, sillä kylissä riittää näkemistä ja kokemista niin isoille kuin pienillekin!
Kiitos mainioille oppaille ja järjestelyistä vastanneille kyläaktiiveille – toitte kylää upeasti kartalle,
meillä kaikilla on monta hyvää syytä tulla kylään! - Terveisin Kylävoimaa-projektinvetäjä Kirsi
P.S. Tarinat kaikista kyläkierroksista voit lukea kokonaisuudessaan: http://kylavoimaa.blogspot.fi/
tai kirjoittamalla nettiin hakusanaksi Kylävoimaa-blogi. Facebookissa ”Keuruunkylät” löytyy kuvia.

Kirsi Heiskanen
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com • Facebook: Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry

Tiedotteita
Perinne – ja historiatiedon keruuprojekti käynnistyy Häkkisen maaseutuseuran alueella
Keuruun eteläisten kylien alueella on käynnistynyt kylätarinoiden ja perinteen keräysprojekti.
Projektin kohdealueena on nykyisen Häkkisen maaseutuseuran toiminta-alue.
Tavoitteena on kerätä perinne- ja historiatietoa jo olemassa olevasta aineistosta 1900-luvun alusta
tähän päivään sekä tehdä henkilöhaastatteluja ja tallentaa niitä kirjalliseen muotoon. Tavoitteena on
myös siirtää tietoa seuraaville sukupolville, mikä tapahtuu esim. koottavan julkaisun, kyläkirjan
muodossa. Hankkeen aikataulua ei ole vielä vahvistettu, mutta voidaan puhua kuitenkin useammasta
vuodesta. Tavoitteena jatkossa on hakea työlle ulkopuolista rahoitusta. Tärkeintä ei välttämättä ole
pelkästään tavoiteltu lopputulos, vaan myös kylää inspiroiva ja sen yhteistöllisyyttä tukeva tiedon
keräysprosessi.
Projektin kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa on henkilöhaastattelujen tekeminen, alueen
ympäristöstä perustiedon kokoaminen, teemailtojen järjestäminen, projektin maantieteellinen kiinnittäminen sekä tiedottaminen toiminnan käynnistymisestä.
Tietojen tallentamiseen liittyvää työtä ja kirjoittamistyötä voi tehdä kaikki kyläläiset. Pääasia on, että
aineistoa tulee mahdollisimman usealta taholta ja tiedon muoto on sivuseikka. Toivomme kaikkien
osallistuvan tähän projektiin.
Tutustumisretkiä järjestetään kylän historiallisesti kiinnostaviin kohteisiin. Ensimmäinen näistä
suuntautuu Pitkämäkeen ja Limpsinginmäkeen sunnuntaina 8.6.2014 klo 15.00
Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita yhteiselle retkelle .Retken yhteyshenkilöt ovat Aulikki Liukko
p. (040) 8495 003 ja Jukka Konttori (045) 8552 790.
Projektiryhmään kuuluvat Aulikki ja Risto Liukko, Kaarina Jokinen, Oili ja Jukka Konttori, Hillevi
Pänkäläinen, Liisa Vesterinen, Mirja Pummila (pj.) ja Sari Mäkinen-Hankamäki (siht.). Projektiryhmä hyödyntää myös ulkopuolista asiantuntemusta. Ryhmä on kokoontunut tähän mennessä kolme
kertaa. Projektin koollekutsujina toimivat alkujaan Aulikki ja Risto Liukko, Kaarina Jokinen sekä
Oili ja Jukka Konttori. Idea projektista nousi esiin Kylävoimaa- hankkeen työpajassa.
Lisätiedot: Mirja Pummila, ryhmän puheenjohtaja (040) 848 5054
HÄKKISEN MAASEUTUSEURA RY
•KEVÄTTALKOOT Harjulinnassa 13.5. klo 17.00
•PERINNEPROJEKTIN RETKI Pitkämäkeen & Limpsinginmäkeen 8.6.klo 15.00–19.00
Kaikki kyläläiset ovat tervetulleita yhteiselle retkelle .
Kokoontuminen Roosinpohjan risteyksessä ilmoitustaulun luona. Otathan omat retkieväät mukaan. Retken yhteyshenkilöt ovat Aulikki Liukko p. (040) 8495 003 ja Jukka Konttori (045)
8552 790.
•ILTAMAT perjantaina 4.7. Harjulinnassa klo 18.00–22.00
Iltamat järjestetään vanhojen tarinoiden merkeissä ja nautitaan kesäillan tunnelmasta. Tarjolla on
monenlaista syötävää ja katsottavaa. Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle.
•MAAKIRKKO sunnuntaina 6.7. Harjulinna klo 15.00
Pappina on Merja Kaunismäki ja kanttorina on Heikki Koljonen.
Tervetuloa!
Mirja Pummila pj. Sari Mäkinen-Hankamäki siht. 040 848 5054 044 0933 628
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com • http://www.keuruunkylat.fi/kylat/etela-keuruu

Tiedotteita
MÄNNISTÖN TAPAHTUMIA:
•KESÄRIEHA la 7.6.2014 klo 13 - 16.00
- vanhoja kilpailuja
- poniratsastusta (säävaraus: ei ukonilmalla)
- käsityöpaja aikuisille ja lapsille
- arpajaiset
- peräkonttikirppis, paikkamaksu 6 €
- HUUTOKAUPPA nuorisoseuran hyväksi, tavaroita huutokauppaan otetaan vastaan
sopimuksen mukaan, Anneli p. 040-774 0331 ja Onni p. 040-509 0106
- puffetti
- ym. mukavaa
TERVETULOA!
•POSSUJUHLAT kylätoimikunnan kanssa la 23.8.2014 klo 18.00. TERVETULOA!
•VANHAN AJAN ILTAMAT la 4.10.2014 klo 19.00 - näytelmäpiirin pienoisnäytelmä “Kulttuuria ja kiinteistökauppaa”
- kahvio, ym. ohjelmaa
Lopuksi tanssit Erlend Jantsigenen tahdissa.
Liput 10 €. TERVETULOA!
•NÄYTELMÄESITYS “Kulttuuria ja kiinteistökauppaa” su 5.10.2014 klo 14.00.
Liput 10 €. TERVETULOA!
•Männistön urheilukentän KUNNOSTUSTALKOOT, talkoisiin halukkaat ottakaa yhteyttä Anneliin p. 040-774 0331 tai Onniin p. 040-509 0106.
•HUOMATKAA JÄSENMAKSUPANKKISIIRTO Kyläluudan välissä, muistakaa merkitä
JÄSENTEN NIMET.
KIITOS yhteistyöstä, toivomme samaa jatkossakin!
Terveisin Anneli ja Onni

Vuokrattavana!
Varpaasalmella Vanha Laivuri -kioskikahvila kesäksi
Alueella kioskirakennus, katettu ja avoin terassi sekä aittarakennus. Vuokrasopimuksen sisällöstä voidaan neuvotella (vuokra-aika, piha-alueen ylläpito,
ruohonleikkaus yms.)
Oletko kiinnostunut? Tässä mahdollisuus myös kesätyöyrittäjyyteen!
Ota pikaisesti yhteyttä!
Kai Muteli puh. 0500-621 716
kai.muteli@metsagroup.com

Keuruun 4H järjestää jälleen metallinkeräyksen ajalla 26.5.-15.6.2014.
Etelä-Keuruun alueelle tulee keräyspiste. Seuraa ilmoittelua Suur-Keuruussa ja kauppojen ilmoitustauluilla.
Lisätietoja Marjo Jokela, 0400672972 tai keuruu@4h.fi
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com • Facebook: Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry

Huhkojärven historiaa ja nykyaikaa
Vuorineuvos Gösta Serlachiuksen omistaman Huhkojärven talon vieraskirjassa oli seuraava presidentti Kyösti Kallion omakätisesti kirjoittama merkintä:
“Allekirjoittaneet ovat kesäkuun 13. päivästä elokuun 15. päivään 1939 terveyttänsä hoitaen olleet
Huhkojärven tilalla. Lähtiessämme haluamme täten Huhkojärven historialliseen vieraskirjaan merkitä
sydämelliset kiitoksemme vuorineuvos ja rouva Serlachiukselle osaksemme tulleesta rajattomasta
ystävyydestä ja huolenpidosta, jota he ovat osoittaneet meidän täällä ollessamme luovuttaessaan tämän
ainutlaatuisen, suuren luonnon keskellä olevan lepokodin meidän käytettäväksemme. Virkistynein voimin
palaamme työhömme muistellen sitä asuntoa, jossa olemme elämämme rauhallisimmat päivät viettäneet.

Huhkojärvellä elokuun 13. päivänä 1939
Kyösti Kallio, Kaisa Kallio”
Jo aiemmista työtehtävistään ylikuormittuneen presidentin terveys oli vaakalaudalla. Hyvin vastuuntuntoinen Kallio ei kestänyt uhkaavien myrskypilvien tuomaa rasitusta. Mahdollista oli, että
myöhemmin Kallion seuraajana presidentiksi valittu Risto Ryti oli suositellut Huhkojärveä toipumislomapaikaksi Kalliolle. 1939 Huhkojärvellä ei ollut sähköä eikä puhelinta, mutta hyvin tultiin
toimeen ilmankin. Presidentti ja vuorineuvos olivat molemmat kiinnostuneita maataloudesta, mikä
saattoi myös vaikuttaa paikan valintaan.
Presidenttiparin luona kävi lukuisia vierailijoita: Kallion viransijaisena toimi mainittuna aikana
pääministeri A.K. Cajander, jonka autonkuljettajana oli Roosinpohjasta kotoisin oleva Paavo Larmi.
Larmi toimi kuljettajana Cajanderin käydessä Huhkojärvellä neuvottelemassa. Myös presidenttiparin lapset ja mm. kuvanveistäjä Kalervo Kallio viettivät pitkiäkin aikoja Huhkojärvellä. Muista
kuuluisista vieraista mainittakoot marsalkka Mannerheim, kenraali Rudolf Walden, Intian pääministeri Jawaharlal Nehru (v. 1957), taidemaalari Akseli Gallen-Kallela, hirvimetsästykseen osallistunut presidentti Urho Kekkonen ja golfia kuusireikäisellä viheriöllä pelannut presidentti Martti
Ahtisaari. Myös Miss Eurooppa Ester Toivonen kävi Huhkojärvellä ja kyläili kotonani vuorineuvos
Gösta Serlachiuksen kanssa ratsastamalla. Pikku tyttö kun olin, sain istua Toivosen sylissä. Muistan
vieläkin miten komeilta hevoset näyttivät, kiiltäväkarvaisilta ja pitkäjalkaisilta. Toisin kuin meidän
työhevosemme.
Huhkojärven tila oli perustettu 1930-luvulla ostamalla toistakymmentä taloa ja ja torppaa. Suurimmat niistä olivat Järvenpää ja Kangaspää, jonka päärakennus (rak. 1800-luvun alussa) on vieläkin
talousrakennusten läheisyydessä ja toimi karjanhoitajan asuntona. Yksi isännistä ei kuitenkaan
suostunut myymään taloaan ja maat jäivät kartanon maiden keskelle. Tilan rakennusten sijoittelussa
ja suunnittelussa vuorineuvos Serlachius käytti apunaan taiteilija Hannes Auteretta, jonka käsialaa
ovat ulkorakennusten maatila-aiheiset kiviveistokset sekä päärakennuksessa ja saunassa olevat
seinämaalaukset.
Gösta Serlachiuksen jälkeen omistus vaihtui Erik-pojalle, vuorineuvos hänkin, ja hänen jälkeensä
vuorineuvoksien ketju jatkui Gustaf-pojalle. Alkuaikoina tilalla oli nautakarjaa ja kalkkunoita, joista
presidentti Kekkonen saikin itselleen aina jouluksi kalkkunan. Karjanhoitajan eläköidyttyä tilanhoitaja piti siellä kanoja ja lampaita.
Myytyään Mäntän tehtaan Gustaf Serlachius muutti Helsinkiin, joten tilan hoito vaikeutui. Hänellä
ei ollut lapsia, joten siitä päätettiin lopulta luopua. Vuonna 2006 Huhkojärven tila, jossa oli metsää
1260 ha ja peltoa 7 ha sekä toistakymmentä rakennusta, päätyi UPM:n omistukseen 3,9 miljoonalla
eurolla. Siihen loppui kolmen vuorineuvoksen tarina Huhkojärvellä.
UPM käynnisti välittömästi kaupan jälkeen rakennusten markkinoinnin uuden omistajan
löytämiseksi. Tilan omistaa nykyisin Bror Serlachiuksen säätiö. Rakennusten lisäksi siihen kuuluu
golfkenttä ja 42 ha maata. Huhkojärven Metsäkartanon nimellä siitä löytyy kuvia netistä ja se on
myös vuokrattavana yleisölle.
Hyvää kesää kaikille kyläläisille!

Ritva Saukkomaa

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com • http://www.keuruunkylat.fi/kylat/etela-keuruu

Keuruun Ukonpuron mätirasiaistutus
Keurusselän Roosinpohjaan laskevaan Ukonpuroon istutettiin Lauantaina 15.3. 2014 6525kpl.
taimenen mätijyviä. Istutuksessa käytettiin Whitlock-Vibert-mätirasioita. Kaikkiaan mäti jaettiin
yhdeksään rasiaan, joista viimeinen jäi vajaaksi. Mätijyvät olivat varsin suurikokoisia, joten yhteen
rasiaan mahtui vain keskimäärin 790 mätijyvää. Vajaaseen rasiaan jäi 205 mätijyvää. Istutuskantana jouduttiin käyttämään vesistöalueelle vierasta Rautalammin reitin kantaa. Istutuksen rahoitti
Liukon osakaskunta.
Ukonpuron latvat sijaitsevat ojitetuilla soilla, mutta keskijuoksulla sijaitsee 2,5km² laajuinen
Kaakkokankaan luokitettu pohjavesialue. Puron varressa Kaakkokankaan pohjoispuolella on laaja
ja antoisa tihkupintalähteikkö. Välittömästi Kaakkokankaan tien alapuolella sijaitsee osittainen
vaelluseste eli n. 80cm putous, joka kuitenkaan ei ole aivan pystyjyrkkä. Muualla purossa ei ole
kalojen kulkua haittaavia rakenteita.
Puron vedenlaatu on Keski-Suomen mittakaavassa hyvä. Vesi on humusväritteistä, mutta Herttatietokannan mukaan ei erityisen hapanta. Latvoilla sijaitsevalla Syvälamminsuolla tehtiin toissa
vuonna raju ojitus-mätästys. Purossa liikkuu runsaahkosti hiesua pohjakulkeumana.
Ukonpuroon tehtiin kesällä 2013 kunnostus Vuorensivu-nimisen talon nurkille. Kunnostuksessa
tehtiin neljä kutusoraikkoa, kivettiin uomaa sekä lisättiin puumateriaalia. Keuruun kalastusalue
istutti syksyllä 2013 500kpl. taimenen nollikkaita puroon.
Istutuksessa käytetty mäti haettiin edellisenä päivänä Laukaan kalanviljelylaitoksesta. Mäti oli
sijoitettu veteen happipakkaukseen. Mäti siirrettiin pulloihin Roosinpohjassa Jukka Konttorin
pihalla. Ilman lämpötila istutustapahtuman aikana oli aamupäivän nollasta iltapäivän +3 asteeseen.
Pakkauksen avaamisesta viimeisten mätijyvien sijoittamiseen kului 3,5 tuntia. Puron vedenlämpö
oli 0,5 astetta.
Istuttajana toimi aluksi Vesa Kuitunen mutta puolessavälissä Raimo Pummila otti vastuun. Mätirasiat kiinnitettiin nippusiteillä katiskaverkkoon, jonka päälle aseteltiin ankkuri-/suojakiviä. Istutus
sujui ripeästi. Paikalla oli parhaillaan kymmenkunta henkilöä kyläläisiä, osakaskunnan ja kalastusalueen väkeä.

Mätirasiaa tuetaan ja suojataan kivillä. Osakaskunnan pj. Aleksi Soini seuraa.
Mäti-istutuksen onnistumisesta saadaan ensimmäiset arviot Kesäkuun alussa, jolloin rasiat noudetaan ja lasketaan kuoriutumisen onnistuminen. Mikäli tulos on edes jossain määrin rohkaiseva,
jatketaan mäti-istutuksia myös tulevina vuosina. Tavoitteena on taimenen luonnonkierto.
Vesa Kuitunen
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com • Facebook: Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry

Valtteri Juntunen haastatteli Jane-opea
Jane De Monte aloittaa syksyllä 0-1 luokkien opettajana.
1. Missä asut? Vastaus: Nyyssänniemessä Keuruulla
2. Lempivärisi ja onko se muuttunut vuosien aikana?
Vastaus: Nuorena lempivärini oli tummansininen. Nykyään pidän valkoisesta ja punaisesta.
3. Mitä ruokaa syöt mieluiten?
Vastaus: Syön mielelläni erilaisia kalaruokia.
4. Kolme lempiharrastustasi? Vastaus: Jumppa, kalastus ja sienestys
5. Mitä teet vapaa-ajalla?
Vastaus: Liikun mielelläni luonnossa ja touhuilen perheeni kanssa. Näin keväällä nautin pihatöistä.
6. Mitä oppiainetta opetat mieluiten?
Vastaus: Ympäristö- ja luonnontietoa sekä liikuntaa
7. Mistä juomasta pidät? Vastaus: Paras juoma on jäävesi.
8. Oletko joko syksy- vai kevätihminen? Vastaus: Olen ehdottomasti kevätihminen.
9. Jos katsot televisiota, mikä on paras ohjelmasi?
Vastaus: Katson mielelläni dokumentteja ja haastatteluohjelmia. ”Tanssii tähtien kanssa” - ohjelmaa seurasin syksyllä tiiviisti.
10. Käytkö töissä autolla, pyörällä vai kävellen? Vastaus: Autolla ajelen.
11. Onko sinulla lemmikkejä? Vastaus: Ei ole. Olen allerginen eläimille.
12. Ketä perheeseesi kuuluu? Vastaus: Mieheni Mario, sekä lapset Rosa ja Patrick
13. Mikä on paras matkailukohde sinun mielestäsi?
Vastaus: Aurinkoinen ja rauhallinen paikka. Välimereltä löytyy monta ihanaa matkakohdetta.
14. Mikä on inhokkiruokasi:
Vastaus: Nykyään sellaista ei ole, mutta lapsena se oli kaalilaatikko.
15. Mikä tekee sinut iloiseksi:
Vastaus: Lasten ilo tarttuu ja hymyilevät pienten kasvot saavat mielen iloiseksi.

Ovatko päellysmiehet seonneet?
Pitäisikö eduskunta lopettaa? Siltä näyttää. Lapsilisäleikkaukset ovat lapsiperheiden kidutusta. On älytöntä viedä lasten leipä pöydästä. Monilla
kansanedustajilla ei joko ole lapsia tai ovat niin isotuloisia, että antavat
tämän tapahtua. Nostaisivat alkoholi- ja tupakkaveroa, niin kyllä huostaanotto vähenisi ja rahaa tulisi.
Joku Poliittivalittaja
4lk Pohjoislahden ala-aste

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com • http://www.keuruunkylat.fi/kylat/etela-keuruu

Jimi Hokkanen haastatteli Hanna-opea
Hanna Mäkivirta toimii 3-4 luokkien opettajana.
1. Minkälaisia pelejä pelaat? Onko ne tietokone- vai lautapelejä?
Vastaus: Molempia. Tykkään rakennus- ja suunnittelupeleistä. Tietokoneella pelaan Sims 3:ta
2. Mikä on sinun suosikkikarkkisi? Onko maku muuttunut lapsuudestasi?
Vastaus: Tykkään turkinpippureista. Lapsuusajoilta suosikkimaku ei ole paljon muuttunut
3. Mieluisin vuodenaika josta pidät? Vastaus: Kevät.
4. Kun haluat rentoutua tv:n äärellä niin mitä katsot mieluiten?
Vastaus: Kaikenlaista. Viime aikoina olen katsonut Game of Thornes.
5. Miten päädyit opettajaksi?
Vastaus: Jo lapsena halusin opettajaksi, mutta harkitsin lapsena myös arkkitehdin ammattia.
6. Monessako koulussa olet opettanut? Vastaus: Olen opettanut kolmessa koulussa.
7. Mikä opettajan työssä on parasta? Vastaus: Lapset.
8. Onko sinulla lemmikkieläimiä? Jos ei ole niin minkä haluaisit?
Vastaus: Ei ole mutta haluaisin koiran.
9. Mitä harrastit lapsena ja mitä nyt?
Vastaus: Lapsen harrastin piirtämistä, pianon soittoa ja tanssia. Lisäksi nykyään harrastan kiipei
lyä ja melontaa.
10. Mikä on suosikkivärisi ja miksi? Vastaus: Se vaihtelee, koska tykkään kaikista väreistä.
11. Mistä juomasta pidät eniten? Vastaus: Inkivääriteestä.
12. Pitsa vai hampurilainen? Vastaus: Hampurilainen, jos se on hyvä hampurilainen

Uni,
tuo musta
kummitus
kertoo.
Juoksee unta
k
a
r

k

u

u

n.

Aada Isojärvi
4lk Pohjoislahden a

Illalla
Tuo musta kummajainen
pelottelee.
Ihmisten nukkuessa illalla
sängyissään.
Anni-Maria Vilhunen
4lk Pohjoislahden ala-aste

Hiljainen herätyskello
Kiltti ystävä
Tuo kiltti
ystävä
kuiskaa korvaani.
Minä pomppaan riemusta kattoon.
Noora Hokkanen
4lk Pohjoislahden ala-aste

Hiljainen herätyskello
on kammottava kummajainen.
Se nitisee ja natisee.
Yöllä se mut painajaiseen TiKiTTää
Tapio Rokkonen
4lk Pohjoislahden ala-aste

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com • Facebook: Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry
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PERÄKONTTIKIRPPIS
KEVÄTTAPAHTUMA
JÄÄTELÖKIOSKI SINISILMÄN AVAJAISET
Pohjoislahden koululla
lauantaina 24.5.2014 klo 11-14.
PERÄKONTTIKIRPPIKSELLE TULIJAT OHJATAAN
MYYNTIPAIKOILLE JO KLO 10.00 JÄLKEEN.
MYYNTIPAIKAT OVAT MAKSUTTOMIA!!!
KAHVIO • JÄÄTELÖÄ • LETTUJA • GRILLIMAKKARAA
LEIKKIMIELISTÄ KILPAILUA
TALUTUSRATSASTUSTA • PALVELUSKOIRAESITTELY
ESITTELYJÄ • ARPAJAISET
MUKAVAA YHDESSÄOLOA
HUOM! TAPAHTUMASSA VOI TEHDÄ OSTOKSIA VAIN KÄTEISELLÄ.
TIEDUSTELUT: 050 495 5285

TERVETULOA MUKAAN VIIHTYMÄÄN!
ETELÄ-KEURUUN KYLÄYHDISTYS JA POHJOISLAHDEN ALA-ASTE

JÄÄTELÖKIOSKI SINISILMÄ
Auki joka päivä 13-19
koulujen lomakauden
•
•
•
•
•
•

JÄÄTELÖÄ
KAHVIA
KARKKIA
KEKSEJÄ
MAITOA
YM.

Jäätelökesää
kaikille kyläläisille!

TERVETULOA!
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